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MOROCCANOIL EUROVISION STYLIST COMPETITIE 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (hierna de "voorwaarden") zijn van toepassing op de Moroccanoil Eurovision Stylist 
competitie (hierna de "wedstrijd"). 

Door deelname aan de wedstrijd gaat je ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden. 

2. DE ORGANISATOR VAN  DE WEDSTRIJD

 De organisator van de wedstrijd is Moroccanoil Canada Inc., gevestigd op 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 (hierna de 
"organisator" of "wij"). De organisator is wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd. Als je problemen 
hebt met betrekking tot de wedstrijd, neem dan contact op met de organisator.  

3. DE WEDSTRIJD

In totaal ontvangen elk van de drie (3) winnaars één (1) prijs (hierna de "prijs"). De prijsverdeling is als volgt: 

• EEN KANS OM BACKSTAGE BIJ HET EUROVISIE SONGFESTIVAL 2023 TE WERKEN
• EEN ALL-INCLUSIVE REIS VAN ACHT (8) NACHTEN, NEGEN (9) DAGEN NAAR ENGELAND VAN 6 MEI 2023 T/M 14 

MEI 2022 (INCLUSIEF ECONOMY-VLUCHTEN, TEN MINSTE EEN VIER STERREN (4*) HOTELACCOMODATIE EN VIP-
VERVOER VANAF DE LUCHTHAVEN)

• VIP TICKETS VOOR DE SEMI-FINALE EN FINALE
• EEN KIT VOOR STYLISTEN INCLUSIEF ACHTTIEN (18) MOROCCANOIL ACCESSOIRES EN PRODUCTEN
• EEN RONDLEIDING BACKSTAGE
• MOROCCANOIL MEDIA-ONDERSTEUNING:

• Publicatie van vier (4) berichten/verhalen, verspreid over meerdere socialmediakanalen van Moroccanoil
• Publicatie op de microsite van Moroccanoil Eurovision Song Contest

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ (de "microsite")
• DEELNAME AAN EEN MOROCCANOIL-EVENEMENT

De volgende landen nemen deel aan de wedstrijd: 

Australië 
Oostenrijk 
Azerbeidzjan 
België 
Bulgarije 
Canada 
Cyprus 
Tsjechië 
Denemarken 
Finland 
Frankrijk 
Georgië 
Duitsland 
Griekenland 
IJsland 
Israël 
Ierland 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/contact-us
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
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Italië 
Litouwen, Estland, Letland 
Malta 
Nederland 
Noorwegen 
Polen 
Roemenië 
Rusland 
Servië, Kroatië, Slovenië 
Spanje, Portugal 
Zweden 
Zwitserland 
Verenigd Koninkrijk 
Oekraïne 
Verenigde Staten 

(we zullen naar elk land of elke landengroep verwijzen als een "deelnemend land" en gezamenlijk als 
"deelnemende landen").  

4. SPECIFIEKE DEELNAMEVEREISTEN

Deelnemers aan de wedstrijd moeten: 

• meerderjarig zijn, wat in de meeste deelnemende landen 18 jaar en ouder is. Er zijn echter
uitzonderingen, zoals bij Finland en Noorwegen, waar deelnemers 20 jaar of ouder moeten zijn; en 

• wettelijke ingezetene zijn van een van de deelnemende landen.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: 

• medewerkers van de organisator of één van de groepsmaatschappijen van de organisator;

• iedereen die professioneel betrokken is bij de wedstrijd of de organisatie ervan; en

• directe familieleden of leden binnen het huishouden van de bovengenoemde uitgesloten personen.

Door deel te nemen aan de wedstrijd bevestig je te voldoen aan de bovenstaande deelnamevereisten. De organisator 
beslist  of er al dan niet aan de geschiktheidsvereisten is voldaan. We kunnen deelnemers vragen om bewijs of om bevestiging 
voordat een prijs wordt toegekend. Deelnemers bevestigen ook dat alle personen in de video meerderjarig zijn. Voor de 
meeste landen is dit 18 jaar en ouder. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bij Finland en Noorwegen, waar men 20 jaar of 
ouder moeten zijn voor dergelijke doeleinden. 

5. AANMELDINGSPERIODE

Inzendingen voor de wedstrijd kunnen vanaf 2 januari 2023 om 00:00:01 CET t/m 2 maart 2023 om 23:59:59 CET 
worden ingediend (hierna de "aanmeldingsperiode"). 

Alle inzendingen die voor of na deze aanmeldingsperiode binnenkomen, worden automatisch gediskwalificeerd. 

6. HOE KAN IK MIJ AANMELDEN?

Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, dien je een video van 1-3 minuten te maken waarin je je favoriete haartrend 
showcased en die je graag op het Eurovisie Songfestival wilt terugzien. Toon hier je ervaring, vaardigheden, persoonlijkheid 
en creativiteit aan de hand van een afgewerkte, verfijnde look gecreëerd met Moroccanoil-producten. Leg uit hoe je 
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inspiratie hebt opgedaan en vertel waarom je deel wilt uitmaken van het backstage-team van Moroccanoil ESC (hierna de 
"video"). Deze look kan bestaan uit een styling- of kleurtransformatie. Zorg er bij het indienen van een kleurtransformatie 
voor dat je een duidelijk verschil laat zien tussen "voor" en "na". Toon ons het eindresultaat door je video te uploaden en het 
registratieformulier in te vullen dat je kunt vinden op de microsite https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-
competition/.

Je video moet aan de volgende vereisten voldoen: 

• het moet je eigen werk zijn, in je eigen woorden en mag persoonlijke ervaringen en doordachte
observaties omvatten;

• het moet in natuurlijk licht worden opgenomen; en

• er mogen geen filters worden gebruikt.

Je mag slechts één video op de microsite indienen. Indien jouw video één van de winnende inzendingen is, kan de 
organisator vragen om bewijs dat jij de daadwerkelijke eigenaar van de video bent. 

Jouw video moet worden ingediend in overeenstemming met het bestandssoort en andere vereisten die door de 
microsite zijn bepaald.  

Je mag SLECHTS EENMAAL een inzending indienen. 

De organisator kan inzendingen weigeren die: 

• een kopie zijn, of waarvan je de rechten niet bezit, of eerder zijn ingediend voor een andere wedstrijd, sweepstake 
of promotie;

• stockafbeeldingen of -video's omvatten;

• merken of handelsmerken van derden (anders dan die van de organisator) integreren of prominent weergeven;

• redelijkerwijs en vermoedelijk inbreuk maken op rechten van derden, waaronder het auteursrecht;

• materiaal bevatten (of activiteiten promoten) die seksueel expliciet, obsceen, pornografisch, gewelddadig,
discriminerend (op basis van ras, geslacht, religie, natuurlijke oorsprong, lichamelijke handicap, seksuele
geaardheid of leeftijd), onwettig, beledigend, bedreigend, profaan, lasterlijk of intimiderend van aard zijn,
zelfverminking of verminking van dieren bevatten, of anderszins ongeschikte inhoud bevatten (zoals bepaald
door de organisator); 

• onvolledig, onbegrijpelijk, beschadigd of anderszins gebrekkig zijn; of

• zijn gemaakt met behulp van geautomatiseerde deelnamesoftware of andere mechanische of elektronische
middelen die meerdere geautomatiseerde deelnames aan wedstrijden in het algemeen mogelijk maken.

De organisator kan, naar eigen goeddunken, finalisten uitnodigen voor een online interview. De prestaties van de 
deelnemers in het interview kunnen in aanmerking worden genomen bij het kiezen van een winnaar. 

De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor te late, verloren of verkeerd geadresseerde inzendingen. Dit 
geldt ook wanneer ze niet binnen de aanmeldingsperiode zijn ontvangen vanwege technische storingen, 
netwerkcongestie of om enige andere reden. 

7. SELECTIE VAN WINNAARS 

De winnaars worden tussen 3 maart 2023 en 30 maart 2023 gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen die 
tijdens de registratieperiode zijn ontvangen door een jury die naar eigen goeddunken van Moroccanoil zal worden 
benoemd, op basis van de volgende criteria:  

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/


• Algemene look/technische uitvoering/kwaliteit van het eindresultaat van de haarstijl; en

• Mondelinge presentatie en betrokkenheid van de deelnemers.

Zoals hierboven vermeld, kunnen de prestaties van deelnemers tijdens het online interview in aanmerking 
worden genomen bij het kiezen van een winnaar. 

Een volledige lijst met de namen van de juryleden zal beschikbaar zijn op de website van de wedstrijd op: 
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ gedurende 30 dagen na afloop van de registratieperiode. 

De juryleden zullen drie (3) beste deelnemers selecteren op basis van de wedstrijdcriteria die in aanmerking komen voor 
een prijs.  

Na selectie zullen we een lijst met winnaars, het deelnemende land en hun winnende video publiceren, waarbij we tevens 
contact met de winnaars opnemen om hen te informeren over de toegekende prijzen. Indien je bezwaar hebt tegen het 
publiceren of beschikbaar stellen van je volledige of gedeeltelijke naam (zoals deze op je video staat aangegeven), het 
deelnemende land en de winnende video, kun je contact opnemen met de organisator. In dergelijke omstandigheden kan de 
organisator nog steeds verplicht zijn om de informatie en winnende inzending op verzoek te verstrekken aan de 
regelgevende instantie voor reclames (of vergelijkbare bevoegde instantie) in het relevante deelnemende land. 

De beslissingen van de juryleden zijn definitief en bindend met betrekking tot de keuze van de winnaars en er zal 
geen correspondentie plaatsvinden of discussies worden aangegaan. 

8. PRIJZEN

De prijzen zijn zoals hierboven beschreven in deze voorwaarden. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en zijn niet overdraagbaar of uitwisselbaar. We bieden geen 
contante alternatieven. Aangezien de prijzen bestaan uit het bijwonen van het Eurovisie Songfestival 2023, zoals 
hierboven uiteengezet, moeten ze in ontvangst worden genomen op de datums die in deze voorwaarden zijn 
vermeld. Als een winnaar geen enkel onderdeel van een prijs in ontvangst neemt op het door de organisator 
bepaalde tijdstip, zal dat onderdeel van de prijs door de winnaar worden verbeurdverklaard. Er wordt geen contant 
geld toegekend ter vervanging van de hele of een gedeelte van de prijs. 

Winnaars erkennen dat de organisator niet verantwoordelijk is voor annulering, wijziging of uitstelling van enig 
onderdeel van het Eurovisie Songfestival 2023, om welke reden dan ook. Als enige wijziging of datumuitstel ertoe 
leidt dat een winnaar het evenement niet kan bijwonen, is de organisator niet verplicht om contant geld of 
alternatieve tickets te verstrekken. Het verkrijgen van vrije dagen voor werk en/of studie of gerelateerde activiteiten om 
een prijs in ontvangst te nemen, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar. 

Prijzen zijn exclusief reisverzekering, transferkosten van en naar andere luchthavens buiten de luchthavens, stations of 
locaties van Engeland, zakgeld dat boven het budget valt zoals bepaald in de prijsbeschrijving, eten en 
drinken, belastingen of persoonlijke uitgaven. Accommodatie wordt verstrekt op basis van "alleen kamer". Alle andere 
kosten die worden gemaakt naast de hierboven beschreven kosten in verband met de uitvoering van de prijzen, zijn voor 
rekening van de winnaars. 

Winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid en beschikbaarheid tot reizen en moeten in bezit van een 
geldig paspoort, eventuele benodigde visa en overige reisdocumenten voor de betreffende reis op de aangegeven 
reisdata. 

Eventuele belasting die moet worden betaald als gevolg van het toekennen of ontvangen van een prijs valt onder de 
verantwoordelijkheid van de winnaar. Winnaars dienen onafhankelijk financieel advies in te winnen voordat ze een prijs 
accepteren, om erachter te komen of dit relevant voor hun is. 
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De organisator kan een prijs vervangen door een prijs die de organisator in grote lijnen van gelijksoortige waarde acht. 

9. EEN PRIJS CLAIMEN

Winnaars krijgen op of rond 30 maart 2023 kennisgeving via de opgegeven contactinformatie in het formulier op de 
microsite. 

Om hun prijs te claimen, moeten winnaars de instructies volgen en een "Algemeen wedstrijd- en vrijgaveformulier" 
ondertekenen en terugsturen, dat aan de winnaars zal worden verstrekt zodra dit redelijkerwijs mogelijk is voor de 
organisator. 

Als een winnaar: 

• niet binnen vijf dagen reageert nadat de organisator de winnaar op de hoogte heeft gesteld of de instructies
opvolgt om zijn/haar prijs te claimen; en/of

• het "Algemeen wedstrijd- en vrijgaveformulier" niet binnen vijf dagen retourneert nadat de organisator dit
aan de winnaar heeft verstrekt, verliest de winnaar automatisch zijn/haar prijs.

De winnaar verliest ook automatisch zijn/haar prijs als: 

• een prijsmelding als niet-leverbaar wordt geretourneerd;

• een winnaar de prijs niet in ontvangst wil nemen; of

• een winnaar niet aan deze voorwaarden voldoet.

Als een winnaar zijn/haar prijs verliest, kan een alternatieve winnaar worden gekozen uit alle resterende in 
aanmerking komende inzendingen en zal er geen compensatie worden gegeven. 

10. RECHTEN EN INHOUD

Door deel te nemen aan de wedstrijd: 

• geef je de organisator jouw toestemming (niet-exclusief, wereldwijd van toepassing, onherroepelijk en voor de 
volledige periode van alle intellectuele eigendomsrechten voor je video) voor het gebruiken, weergeven, publiceren, 
verzenden, kopiëren, bewerken, wijzigen, opslaan, opnieuw formatteren en in sublicentie geven van je video, 
commercieel of niet-commercieel, inclusief het recht om de video te publiceren op de website van de wedstrijd 
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ en in alle media voor reclame- en

 publiciteitsdoeleinden,
zonder aanvullende beoordeling of compensatie; en 

• ga je akkoord met het afstand doen van of aanspraak maken op enige morele rechten met betrekking tot je
video en de rest van je inzending.

Je belooft dat: 

• je video origineel van aard is en niet zonder toestemming is gekopieerd, niet lasterlijk, onfatsoenlijk, intimiderend 
of bedreigend is en geen inbreuk maakt op rechten van derden;

• er geen tegenstrijdige overeenkomsten zijn gemaakt die beperking leggen op het gebruik van je video;

• jij de persoon in de video bent, ofwel voorafgaande toestemming hebt van de persoon die in de video
verschijnt, zodat het kan worden ingediend als onderdeel van je inzending en jij en/of de persoon in de video
ermee akkoord gaat daartoe een toestemmingsformulier te ondertekenen; en

• je op verzoek van de organisator bewijs kunt overleggen van de vereiste toestemmingen, anders loop je het
risico om gediskwalificeerd te worden van deelname aan de wedstrijd.

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
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Als een van de bovenstaande toezeggingen niet waar blijken te zijn, dien je de organisator te vergoeden voor eventuele 
schade die de organisator heeft geleden die daaruit voortvloeit. 

 
Alle rechten in naam en titel van de wedstrijd en de formaatrechten voor de wedstrijd zijn het exclusieve eigendom van de 
organisator. 

 
11. PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 
De organisator zal je persoonlijke gegevens alleen verwerken zoals uiteengezet in het privacybeleid. 

 
12. UITSLUITSEL VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR 

 
Voor zover de organisator wettelijk is toegestaan, zijn de organisator, hun vertegenwoordigers of distributeurs 
in geen geval verantwoordelijk om: 

 
• je te vergoeden of enige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden 

met betrekking tot jouw deelname of het onvermogen om deel te nemen aan de wedstrijd; of 
 

• een winnaar te vergoeden of enige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of 
overlijden als gevolg van het in ontvangst nemen van een prijs, behalve wanneer dit wordt veroorzaakt door de 
nalatigheid van de organisator, hun vertegenwoordigers of distributeurs of die van hun werknemers. 

 
Je wettelijke rechten worden niet aangetast. 

 
13. MANIPULATIE EN OVERIGE ZAKEN 

 
Als de wedstrijd om welke reden dan ook niet volgens plan verloopt als gevolg van een technische storing, ongeoorloofde 
interventie, computervirus, mobiele netwerkstoring, sabotage, vermoedelijke sabotage, bedrog, redelijkerwijs vermoedelijk 
bedrog, fraude of andere oorzaken buiten de macht van de organisator en de organisatie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of 
correct verloop van de wedstrijd aantast of hindert, kan de organisator de wedstrijd annuleren of wijzigen en/of alle personen 
diskwalificeren die de oorzaak zijn van het probleem. Bovendien, als de wedstrijd om welke reden dan ook niet volgens plan 
verloopt als gevolg van handelingen buiten de redelijke macht van de partijen, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, 
boycots, oorlog, natuurrampen, rellen, ziekte, pandemie, epidemie, quarantaine, overheidshandelingen of handelingen door 
andere overheidsinstanties (inclusief door de overheid opgelegde beperkingen op groepsbijeenkomsten of reisbeperkingen als 
gevolg van het COVID-19-virus), terrorisme, vertragingen van commerciële vervoerders, beperkingen van overheidsinstanties 
(apart en gezamenlijk gezien als "force majeure"), of bij een force majeure-gebeurtenis die ervoor zorgt dat een prijstoekenning 
onmogelijk maakt, kan de organisator, indien nodig, de wedstrijd annuleren of wijzigen. 
 

14. WETGEVING 
 

Deze voorwaarden moeten worden gebezigd in overeenstemming met en gereguleerd door de wetten van Engeland 
en Wales, waarbij de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben. 

 
De voorwaarden die op de website van de wedstrijd zijn uiteengezet, zijn de officiële voorwaarden voor de wedstrijd en 
vervangen alle voorwaarden die op een andere manier zijn verstrekt (mondeling, schriftelijk of in enige andere vorm of 
media). 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
https://eurovision.moroccanoil.com/privacy-policy-2/

	1. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
	2. DE ORGANISATOR VAN  DE WEDSTRIJD
	3. DE WEDSTRIJD
	4. SPECIFIEKE DEELNAMEVEREISTEN
	5. AANMELDINGSPERIODE
	6. HOE KAN IK MIJ AANMELDEN?
	7. SELECTIE VAN WINNAARS
	8. PRIJZEN
	9. EEN PRIJS CLAIMEN
	10. RECHTEN EN INHOUD
	11. PERSOONLIJKE INFORMATIE
	12. UITSLUITSEL VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
	13. MANIPULATIE EN OVERIGE ZAKEN
	14. WETGEVING



